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behovet — kan komma fram till hjälpregler, som kan klara av saken för praktiska
fall. Jag är särskilt observant på önskemålet att göra en ändring uti försäkrings-
avtalslagen, men även där tycker jag, att ett alldeles blankt avsteg från den nuva-
rande regeln efter danskt mönster kanske inte vore så lyckat. Om man tror att
laglotten är förankrad i rättsuppfattningen, så förefaller mig t.ex. onaturligt att låta
en förmögenhetsplacering, som består i inköp av en mycket hög livränta, stå sig utan
vidare emot arvingars anspråk, t.ex. om en omgift man testamenterar eller såsom
förmånstagare sätter in sin unga hustru och ger henne en mycket stor livränta.
Någon form av begränsning tarvas väl. Om det sedan bör ske summariskt genom
att man absolut fixerar livräntans belopp, som t.ex. skett i arvsskatteförordningen,
eller man bör ge en elastisk regel, det vill jag inte nu ta ståndpunkt till. Vilket
man än väljer är det en form av behovsprövning antingen hos lagstiftaren eller
också hos tillämparen. Sedan tycker jag nog att talet om fasta regler kanske är
litet överdrivet, ty om man överhuvud som t.ex. det finska förslaget inför en rätt
till underhåll för efterlevande make ur boet, när t.ex. pension inte finns, så kan ju
detta underhåll inte gärna utmätas annat än efter en skälighets- eller behovspröv-
ning, vilket man nu kallar det. I så fall blir kapitaliserade värdet av detta under-
håll så kolossalt stort i förhållande till tillgångarna i boet, så det är inte mycket
materiellt värt att ha en matematisk regel för delning av det övriga, om man på
den väsentliga punkten har måst nöja sig med en behovsprövning.

Det som är litet besvärande, tycker jag, är hur man skall komma fram till
något så när materiellt lika regler, när man i Danmark och Norge har arvsrätt till
en fjärdedel utav den dödes kvarlåtenskap. Jag reagerar inte så mycket emot,
att det skulle bli för mycket med hälften av boet när det finns giftorätt plus en
fjärdedel av kvarlåtenskapen efter den döde i arv, men tycker, att en arvsregel, som
ger en så liten andel, knappast tjänar något förnuftigt ändamål. Man kommer ju
aldrig fram till något väsentligt resultat på den vägen. Men om man traditionellt
har den, så förstår jag att man vill bibehålla den.

Ja, jag vet inte om jag lämpligen bör uppehålla tiden med att gå närmare in på
ytterligare spörsmål. Det har varit av stort intresse att höra den inriktning, som har
kommit till synes, och jag förstår de hårda invändingar som gjorts mot all form av
behovsprövning. Vi kommer — med understöd av advokat Beckman, vars inställ-
ning är likartad — att söka alla medel att reducera behovet av behovsprövningen.

NYE TENDENSER I EKSPROPRIASJONS-
RETTEN.

(Se bil V)

Referenten, høyesterettsadvokat Magne Schjødt (Oslo):
Mine damer og herrer.
Ekspropriasjonsretten er en rett som skulle være den samme i alle

land. Den har utviklet seg gjennom tidene og fått sin gyldige form, kan
en vel si, i den franske menneskerettserklæring av 1789: »Da eiendoms-
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retten er en ukrenkelig og hellig rett, kan den ikke berøves noen med-
mindre det bevises at Statens tarv krever det og bare mot fullstendig
erstatnings på forhånd.» Overensstemmende med dette har da en rekke
land tatt inn bestemmelser om ekspropriasjonsrett i sin grunnlov og også
i de rettsstater hvor det ikke finnes noen bestemmelser i grunnloven er
prinsippene de samme som her.

Forutsetningen for at det skal tillates ekspropriasjon er at den er
ønskelig — kan vi si nå. Opprinnelig ble det krevet at den var nød-
vendig for Staten og dernest at det betaltes full erstatning. Dette med at
den skal være nødvendig eller ønskelig for Staten, det er i grunnen ikke
lenger noe problem — i alle fall ikke i de demokratiske land. Når det
ble poengtert så veldig sterkt den gang da ekspropriasjonsretten utviklet
seg, og juristene gjorde sin store innsats for å få til en virkelig skikkelig
behandling av de borgere som fyrsten ville ta eiendommen fra, så var
grunnen nettopp at det den gang var enevelde — derfor ble det poengtert
så sterkt av juristene at det skulle aldri kunne skje med mindre det var
nødvendig for Staten. Nå kan en spørre, hva er nødvendig for Staten
eller hva er ønskelig for Staten? Det er blitt et politisk problem som
avgjøres i nasjonalforsamlingen og som hver borger har sin oppfatning
av. Noen kan mene at det ene er nødvendig, og noen at det annet er
nødvendig eller ønskelig, men i alle fall er resultatet blitt at det som
flertallet i stortinget vedtar, det blir lov, og jeg tror neppe at det noen
gang kan protesteres mot en ekspropriasjonslov på det grunnlag at den
ikke er nødvendig eller ønskelig og ikke tjener til Statens tarv. Det
spørsmålet er løst gjennom parlamentarismen. Det eneste jeg kunne
tenke meg var om det ble begått rene overgrep, og noe i retning av det
ville jeg anse det å være dersom det f. eks. ble vedtatt en lov som ga
en bestemt mann adgang til å ekspropriere noe som en annen eiet fordi
myndighetene fant at denne mannen som altså ikke eiet det enda, heller
burde ha det. Men da kommer en jo inn på rene rettskrenkelser. Det
forekom forresten nylig et tilfelle som minnet noe om noe slikt, men det
var ikke mellom privatpersoner, men mellom offentlige instanser. Det
var et hospital i Molde, en liten by i Norge, som hadde alt for liten plass,
og som gjerne ønsket plass utenfor hospitalet for de pasienter som
trengte rekreasjonsopphold, så det ble bedre plass på selve hospitalet for
de andre. Hospitalet fikk løyve til å ekspropriere en helseheim som
trygdekassen hadde opprettet, og hvor den tok imot folk akkurat med
samme formål. Nå ble det jo påstått at hospitalet også kunne bruke
den til virkelig alvorlig syke o.s.v. men alt i alt så var det ikke så langt
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mellom formålene. Det ble derfor protestert fra trygdekassen, men den
fikk ikke medhold. Saka gikk forøvrig ikke så langt som til Høgsterett.

Et annet spørsmål som jeg ikke kan komme inn på i dag, fordi tiden
ikke strekker til for det, er grensen mellom ekspropriasjon og regule-
rende inngrep, skatt og konfiskasjon — i det heletatt andre statsinngrep
som finner sted uten noen erstatning og atskiller seg fra ekspropriasjon
ved det. Denne grense har aldri vært klar, og det vil alltid kunne disku-
teres hvorvidt det faktisk skjer et inngrep som en må kalle ekspropria-
sjon, fordi det er et inngrep til erverv av en enkelt manns eiendom til
fordel for det hele. Det kan alltid være spørsmål om hvor grensen går
mellom ekspropriasjon og et regulerende inngrep som jo skal ordne eien-
domsforholdene i det heletatt med den hensikt at utviklingen skal skje
sånn som statsmyndighetene ønsker.

I Mellom-Europa var det engang lære og er det kanskje enda, at et
inngrep som ble bestemt ved almen lov, det kan aldri være ekspropria-
sjon og betinger derfor ikke noen erstatning. Den lære har vi aldri hatt
her. Hvert enkelt tilfelle må bedømmes for seg for at det kan avgjøres
hvorvidt det foregår et ekspropriasjonsinngrep, eller et annet inngrep
som ikke betinger erstatning.

De såkalte regulerende inngrep blir stadig mer omfattende — og
skatter og avgifter mere byrdefulle og spesielle — og det har reist seg
flere saker hvor tvisten er om det ikke faktisk foregår en ekspropriasjon
eller konfiskasjon — men hittil har staten sluppet helskinnet fra det.
Bygningsloven tillåter meget sterke inngrep som faktisk er ekspropria-
sjon — f. eks. har vi i Norge et tilfelle nå hvor det er vedtatt en byregu-
lering som det er på det rene ikke kan bli gjennomført før om 50 eller
om 100 år. De som eier ubebygget grunn kan forlange den innløst,
men de som har bygget kan ikke forlange innløsing med mindre de river
byggene, men har i disse 50—100 år ikke lov til å oppføre tilbygg eller
for eta hovedomredning. Det kaller jeg for et ekspropriasjonsinngrep
og det vil det bli prosedert om.

Så er det spørsmål om erstatning. Her er det ikke skjedd noen slags
utglidning. Det er noe som gj elder overalt at når det først er på det
rene at det er en ekspropriasjon, så skal det ytes full erstatning. Og full
erstatning det vil da etter Kreislers formel (en østerriker som levde for
ca. 100 år siden) si at den som blir utsatt for en ekspropriasjon, skal ha
like stor formue etter ekspropriasjonen som han hadde før ekspropria-
sjonen, altså han skal ikke lide noe tap. Men en annen sak er hvordan
dette overholdes, og hvordan det virker i praksis, om regiene der er
slik at det faktisk blir ytet full erstatning. Og her har skjedd en utvik-
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ling, her er slett ikke regiene de samme i alle land og de skifter også i
de enkelte land. Utviklingen skjer dels gjennom lover, dels gjennom
dommer og dels gjennom praksis. Men jeg tror en kan si at det er fast-
slått i de fleste land og i alle fall i Norge at det kan aldri ved en lov
bestemmes på hvilken mate en erstatning skal fastsettes, for over loven
gj elder grunnlovens bestemmelser om at det skal ytes full erstatning, så
hvis lovbestemmelsene ikke gir full erstatning så gjelder loven ikke.
Dommene spiller derimot en avgj ørende rolle for utviklingen av ekspro-
priasjonsretten i det hele og særlig erstatningsspørsmålet — og det er
vesentlig dommene jeg kommer til å beskjeftige meg med når jeg nå
taler om nye tendenser i ekspropriasjonsretten. Men jeg er jo oppmerk-
som på at fordi om en dom avgjør en sak mot tidligere praksis, kan en
ikke tale om en ny tendens, det kan jo simpelthen være at dommen ikke
er riktig og dens prinsipper ikke fulgt seinere. Jeg har skrevet et lite
»opplegg» for utredning av dette, men det viser seg at det ville ta for
lang tid å følge det og derfor behandler jeg bare enkelte av de spørsmål
som jeg der har nevnt. Jeg springer derfor over fra det som jeg har
nevnt lite grand om, nemlig ekspropriasjonsrettens prinsipper og gren-
sen for konfiskasjon og skatt o.s.v., til spørsmål om hvilke formål har
ekspropriasjonsr ett og hva kan være gjenstand for ekspropriasjon. Da
skal jeg bare nevne det at i prinsippet kan alt som ikke er av personlig
art eksproprier es. Men det er en tendens — i alle fall i Norge — til å
søke å begrense adgangen til ekspropriasjon av dyrket mark. Nå er jo
det meste som eksproprieres jord, noe er skog, noe er udyrket og noe
er dyrket. Men det har i den nye jordlova kommet inn en bestemmelse
om at fylkes jordbruksstyret eller hva det heter kan nedlegge forbud
mot ekspropriasjon av dyrket mark. Og vi har opplevet at innen Moss
by nedla dette fylkesstyre forbud mot ekspropriasjon til skole, men det
fikk nå ikke medhold av departementet.

Så går jeg da over til spørsmålet om hva kan kreves erstattet. Hvilke
rettigheter kan det kreves erstatning for? I Norge har vi to høgste-
rettsdommer og nylig kom en til som avgjør at obligatoriske rettigheter
ikke har noe rettsvern ved ekspropriasjon. Det er dom av 1923 hvor
en last kuli ble ekspropriert, og det firma som hadde kjøpt lasten ville
lide stort tap ved ikke å få kullen, men firmaet fikk ingen erstatning
bare den som eide kullasten. Likeledes med en båt som ble ekspropriert.
Den hadde på seg et certeparti som var meget ugunstig for skipets eier,
det var långsiktig for 10 år og gjorde at skipet selvsagt hadde mindre
verdi for en som kjøpte det. Ikke desto mindre ble det avgjort ved
Høgsterett at den som eiet skipet skulle ha full takst som om det ikke
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hadde dette certepartiet på seg, men den som hadde certepartiet fikk
ikke noen erstatning. Jeg syntes det er opprørende uriktig, og særlig
denne dom var gjenstand for alminnelig angrep. Det er ingen i Norge
hverken av teoretikere eller praktiserende jurister som ikke er uenig i
den bortsett fra professor Castberg som ikke helt tar avstånd. En ven-
tet at Høgsterett skulle ta et annet standpunkt så snart det ble høve til
det. Og retten fikk også et høve, men fastholdt sitt standpunkt uten
noen særlig begrunnelse forøvrig, og uten å si om det var en obligato-
risk rett eller ikke, men sa bare at en rett av denne art finnes det ikke
noen regel om at det skal ytes erstatning for. Her har altså ikke vært
noen tendens bort fra tidligere teori.

Men så går jeg over til lysere sider av saka, nemlig de såkalte alle-
mannsrettigheter som vi jo har en masse av, formodentlig i alle andre
land også, i alle fall i Norge. Det er vesentlig ferdselsrettigheter til å
gå på veiene, til å ferdes på sjø og på elv, på isen om vinteren og alt sånt.
Det har det vært alminnelig teori at skal noen kunne kreve erstatning
så må han ha en særrett. For en såkalt allemannsrett skal ikke kunne
kreve erstatning. Her har det föregått en sterk bevegelse bort fra dette
strenge standpunkt således at en nå kan si at det i grunnen ikke er så
avgj ørende hva en kan kalle retten for. Nå er det rettighetens eller
forholdets karakter og fasthet som dommerne anser avgj ørende, og
følgen av det har vært at det er blitt en ganske annen praksis enn tidli-
gere. F. eks. ble i sin tid bygget en bro som ødela forholdene for fløt-
ningen sånn at den led med tap. Det var bare 12 grunneier som fløtet
i den elva, men Høgsterett sa at dette er en allemannsrett — de har ingen
særrett noen av dem — de kan ikke kreve erstatning for sitt tap. Det
er ikke tvil om at en dom om det samme spørsmål ville gå i motsatt ret-
ning nå. For isveger var det også før vanskelig å få erstatning. Det er
veier som går over isen, vinterveier, der hvor de har bruk for det. Nå
har en til slutt funnet ut at det inngår som et naturlig ledd i driften av
en gård at eieren kan kjøre høyet ned fra setra om vinteren på disse
isveier, og i det heletatt er det nå ikke lenger noen tvist om at det skal
betales erstatning når det gjøres inngrep i isveier selv til folk som bruker
isveien uten at det akkurat inngår som et ledd i gårddriften. Ved en
dom fikk Lillehammer kommune erstatning fordi reguleringen av Mjøsa
gjorde det vanskeligere å opprettholde en ferjetrafikk som kommunen
fra gamelt hadde drevet, men som ikke kunne sies å bero på særrett.
Og ved en nyere dom ble erstatning gitt for et inngrep lenger opp i
Lågen. Der var tilfellet det at noen kommuner sørget for at skolebarna
kom over både om sommeren og vinteren på ordentlig mate, de fikk
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erstatning for at det ble dyrere. Derimot fikk ikke et trelastbruk som
det ble dyrere for å få tømmer over elva noen erstatning for det. Det
sk j elnet altså høgsterett uten at det egentlig så vidt jeg skjønner kan
påvises noen rent juridisk grunn. Men rent skjønnsmessig var i det
ene tilfelle rimelig med erstatning og i det annet tilfelle var det ikke så
rimelig. Stortinget har tätt opp dette problem ved at det i vassdrags-
konsesjoner av og til tar med en bestemmelse om at det kan kreves til-
tak av hensyn til bygdefolkets interesse. Det blir jo i stor utstrekning
nettopp for slike rettigheter som her.

Så er det noe som heter faktisk fordel hvor den alminnelige lære er
at den som det virkelig blir ekspropriert fra, han skal ha erstatning for
alt, også for faktiske fordeler fordi han er vernet sånn som det er og
blir mindre heldig stillet etterpå. Mens derimot de det ikke eksproprie-
res fra de har ikke noe krav i den henseende. Jeg tenker f. eks. på en
jernbane som generer naboene med støy, røyk og på forskj eilig ann en
mate, blir det ekspropriert grunn fra en eiendom til denne jernbane skal
eieren ha erstatning for all ulempe også. Sånn har det vært bestandig.
Men er det en eiendom som kanskje ligger like ved, men som det ikke
blir ekspropriert grunn fra så skal eieren ikke ha erstatning for ulem-
per ved støy, røyk o.s.v. Det har vi Høgsterettsdom om. Men her er
utvilsomt en utvikling. Alt for lenge siden hevdet forøvrig professo-
rene Skeie og Knoph at en ikke skulle begrense erstatningen til bare
de gjelde juridiske rettigheter men yte erstatning for alt tap som faktisk
ble påført. Det vant ikke noe gehør den gang og jeg var heller ikke
begeistret for det den gang, det må jeg innrømme, men jeg tror nok at
tendensen — ja ikke bare tror, men jeg ser at tendensen går mer og mer
i den retning, selvom det ikke finnes noen dom som gir uttrykkelig
uttrykk for det. F. eks. hender det at et sund blir stengt sånn at ferd-
selen på sjøen blir verre for de som pieide å reise gjennom dette sundet,
når de skulle inn til byen med sine varer eller for å kjøpe varer o.s.v.
Hvorvidt de kan kreve erstatning, det er for tiden et åpent spørsmål.
Det er aldri blitt tilkjent, men det står i en Høgsterettsdom om en sånn
sak, at her i dette tilfelle er interessene så små at det i alle fall ikke kan
bli tale om erstatning uten at retten vil ha sagt noe om hvordan det kan
være i et annet tilfelle hvor interessen er større. Og det er jo det som i
grunnen ligger under hele denne utviklingen at man tar hensyn til hvor
sterkt inngrepet er, og hvis det er riktig sterkt så får grunneieren eller
hvem det kan være, erstatning for det selv om ikke noen særrett blir
krenket. Spørsmålet har vært oppe også ved kanonskyteplass inne på
land, med sky ting etter mål ute i sjøen. Dermed er fiskeplassene blitt
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utilgjengelige. Selvfølgelig må de fiskere som det blir ekspropriert
grunn fra ha erstatning også for tap i fiske — det følger jo gammel lære,
men spørsmålet er om ikke også andre som pleier å fiske der i et slikt
tilfelle kan kreve erstatning. Det ble ordnet i minnelighet da det var
oppe en gang så noen rettslig avgjørelse om det har vi ikke, men jeg
skulle anta at i alle fall ville det være megen sympati hos domstolene
for å yte erstatning i et slikt tilfelle.

Så skal jeg ta med noe som er i familie med dette selv om det ikke
er akkurat det samme. Det er når en mann har en særlig gunstig stilling
til noe p.g.a. sitt forhold til andre, og disse andre så blir skjøvet vekk
av eksproprianten og mannen mister denne stilling. Vi har en dom om
en snill søster som kjøpte et hus i Drammen forat hennes bror som var
skraphandler skulle få en butik der. Det ble ikke avsluttet noen over-
enskomst dem imellom, men broren bodde der da. Så ble huset eks-
propriert og det ble avgjort ved Høgsterettsdom at søsteren selvfølgelig
skulle ha betaling for huset, men skraphandleren fikk ingen erstatning
fordi han måtte flytte, når det ble tatt fra søsteren for han hadde ikke
noen kontrakt. Det syntes jeg er hårdt. Nå ble nylig oppe i Tromsø
avsagt en dom i motsatt retning og jeg tror tendensen går den samme
vegen. Der gjaldt det ikke bror og søster, men mann og kone, og det
er nok kanskje et sterkere bånd. Kona eiet et hus, og mannen eiet en
forretning som ble drevet i huset. Han hadde bare en oppsigelig kon-
trakt på ganske kort tid. Ved skjønnskommisjonen i Tromsø sa de at
mannen hadde ikke noe rett, kona får få for huset, men alt det tap
som han ville lide ved at forretningen måtte flytte et annet sted hen,
han visste ikke hvor han skulle flytte, det fikk han altså ingen erstatning
for. Men dette ble omgjort av lagmannsretten og ble ikke anket til
Høgsterett. Jeg mener å kunne si som moralen av dette at det går en
tendens i retning av erstatning både for allemannsrettigheter og for fak-
tisk interesse som er av den styrke og av den art at innehaveren av
retten regulært kan regne med å ha den sikret.

Så vil jeg gå over til spørsmålet om hva slags tap skal erstattes. Der
er det jo sikker rett at når noe blir tatt fra en, skal han få erstatning for
verdien av det, og for den ulempe som måtte følge for hans forretnings-
drift, og hva det nå kan være ellers, og dessuten for de framtidsmulig-
heter som ligger i eiendommen, og som han kan utnytte der dersom han
beholder eiendommen. Det er noe som har utviklet seg etterhånden.
Achehoug ville ikke gi erstatning for tap i bedrift, meget nødig i alle
fall, men nå er det opplagt at det skal erstattes. Og likeså blir det gitt
erstatning til eier av en tomt for inngrep i planer om å bygge et hus som
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vil koste så og så meget, men til gjengjeld vil gi så og så meget i inn-
tekter, og forøker verdien. Vi har høgsterettsdom for at det skal erstat-
tes. Men en ting er jeg ikke fornøgd med og syntes er ulogisk, det er
avgjøreisen i Høgsterett om at det ikke skal betales erstatning for at en
mann blir påført skatt gjennom en ekspropriasjon. Det er stikk i strid
med ekspropriasjonsretslige prinsipper for alt tap som følge av en eks-
propriasjon skal erstattes. Hvis en mann blir nødt til å betale høgre
brannforsikringspremie fordi han får en jernbane gjennom skogen, så
får han erstatning for det. Men om en mann blir påført tap ved at han
kommer til å betale mere skatt, så skal han altså ikke få erstatning for
det. Det er nå fastslått ved to høgsterettsdommer. For å bøte på dette
er det da gitt lover som letter skattebyrden noe for folk i slike tilfeller
— og i grunnen for meget fordi den lar folk slippe skatt eller slippe bil-
ligere med skatt, som ville komme også uten ekspropriasjon. Det gjelder
tomtesalg. En mann som lever av å selge tomter, det finnes det mange
av omkring storbyene, han må betale skatt av fortjenesten ved salg.
Men han slipper etter denne siste loven å betale skatt etter ekspropria-
sjon dersom han kjøper seg noe nytt igjen, en hytte ved sjøen eller på
landet eller hva som helst, likeså slipper han under enhver omstendig-
het selvom han ikke gjør det med billigere skatt nemlig uten noen slags
progressjon. Det er, mener jeg, å drive elskverdigheten for vidt når
myndighetene lar folk slippe skatt ved ekspropriasjon som de ville ha
måttet betale hvis de ikke var blitt ekspropriert. Det rette burde jo
være etter grunnlovens bestemmelse om full erstatning — at det blir
ekspropriantens sak å betale de skatter som følger av selve ekspropria-
sjon en. Eieren skal ha erstatning for alt tap, altså også for at han på-
föres en skatt, som han ellers ikke ville fått.

Ja, så var det spørsmålet om erstatningsberegningen. Jeg nevnte
Kreislers formel, den er sikker nok, en mann skal være like rik etter
ekspropriasjonen som før. Men det er kommet inn noe nytt i det siste
uten at det har fått utslag i noen dommer enda. Det er det at skjønns-
rettene tar mer hensyn til hva selve mannen taper. Der sitter f.eks. en
aldrende bonde med en gård som blir tätt fra ham. Vel, han taper ver-
dien av gården, men han mister også adgangen til å nytte sin arbeids-
kraft om han ikke får kjöpt ny gård og det er ikke sikkert sånn som
forholdene nå er i Norge i alle fall. Det er tvertimot meget usikkert om
han kan få seg en gård igjen. Hva skal han gjøre da? Han er jo ikke
utdannet slik at han passer til annet arbeid og særlig i en eldre alder.
Jeg mener at i et slikt tilfelle, og det tror jeg nok også at rettene vil
være med på, må det tas hensyn til hans samlede tap, ikke bare i
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formune, men også det at ekspropriasjonen berøver ham adgangen til
å utnytte sin egen arbeidskraft på beste mate.

Så vil jeg nevne to radikale dommer som jeg forøvrig ikke ubetinget
kan slutte meg til, som er kommet i Høgsterett i den siste tid i året
1956. Det er et fundamentalt prinsipp i ekspropriasjonsretten at erstat-
ningen ikke skal settes under hensyn til den verdi det avståtte har for
eksproprianten. Gjør en det, så kan like godt de fleste eksproprias joner
bortfalle for da må eksproprianten betale det samme som han kunne
drives opp i om han ikke hadde ekspropriasjonsrett. Da bortfaller hen-
sikten med det hele i mange tilfeller. Men i de siste dommer har Høg-
sterett faktisk sagt at det skal tas hensyn til hva eieren kunne ha opp-
nådd ved forhandling om det ikke jantes ekspropriasjonsrett. Et mar-
morbrudd hadde laget en fylling av hensyn til en transportbane, så for-
andret forholdene seg, så den transportbanen hadde bruddet ikke bruk
for lenger. Fyllinga var verdt null og niks og ingenting, og heller ingen
annen hadde bruk for den, men så kom Statsbanene og eksproprierte,
og de la sin bane akkurat over fyllinga og så sa da Høgsterett etter at
det ikke var blitt tilkjent noe erstatning tidligere, at her skal skjønnet
ta hensyn til det økonomiske tap eieren lider ved å være avskåret fra
ved forhandlinger med eksproprianten å få en rimelig erstatning. Jeg
har mange tilfeller nå hvor jeg påroper denne dommen så forsåvidt har
jeg ikke noe imot den, men jeg mener det er mot de riktige prinsipper.
Ja, nå er tiden ute.

Korreferenten, professor W. E. von Eyben (Köpenhamn):
Fra dansk side har man hilst med glæde, at ekspropriationsproblemer

er sat på programmet ved det nordiske juristmøde, idet man i Danmark
har nedsat en komité, som skal tage stilling til i hvert fald visse ekspro-
priationsspørgsmål. Hvis der skal være nogen mening med et møde på
nordisk basis om disse problemer, skulle det gerne være dette, at vi kan
gå hjem med en vis tilslutning til ideer og tanker, som man kan føre
frem i komitéen. Har man en sådan støtte, har man i hvert fald et yder-
ligere grundlag for at komme videre ad den vej, som man troede, var
den rette. På den anden side: Er vi kommet ind på forkerte tanker,
kan man få dette at vide, således at man kan korrigere sin opfattelse.
Jeg vil derfor prøve at holde mig indenfor de rammer, arbejdet i denne
komité har givet anledning til overvejelser om.

Vi må vistnok i Danmark sige, at selve ekspropriationsspørgsmålet
som helhed er kommet ind i et sådant leje, at man ikke kan forvente
store ændringer. Vi har en hundredårig praksis, baseret på regler stam-
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mende fra enevældens tid, regler, der måske nok har et vist landligt til-
snit, men dog alligevel lader sig anvende fuldtud i praksis, også på andre
områder end de landlige. Vi har fornylig fået en ændring i grundloven,
således at domstolene nu i højere grad kan underkende det skøn, som
ekspropriationskommissionerne har udøvet, navnlig således, at der nu er
mulighed for, at domstolene sætter deres eget skøn ved erstatningsbereg-
ningen i stedet for det skøn, som er udøvet af ekspropriationsmyndig-
hederne. Der kan altså ikke blot ske en ophævelse af den foretagne
beregning, men domstolene kan selv fastsætte erstatningens størrelse.
Hermed er vi kommet ind på en bane, som vi synes er den rette. Der
gives domstolene en vigtig opgave, som de ikke før har kunnet løse. Vi
har haft erfaring for, at ophævelse af ekspropriationsmyndighedernes
fastsættelse af erstatningens størrelse vel førte til et ændret, men ikke
ret meget ændret resultat. Nu har domstolene derimod fuldtud i deres
magt at gøre, hvad de synes er det rette. løvrigt må jeg sige, at det
største problem indenfor ekspropriationsretten ligger udenfor ekspro-
priationsretten. Det lyder som et paradoks, men er vist ikke desto min-
dre rigtigt. Det er spørgsmålet om forholdet til de regulerende indgreb,
det er spørgsmålet om forholdet til de nye skatter, nye former for skat-
ter, tvangsopsparing og lignende, som giver anledning til de store stri-
digheder. De egentlige ekspropriationsproblemer fortoner sig og bliver
så små, når man faktisk kan se, at man tager pengeværdier i stor stil
fra små grupper af folk, generer dem på mange måder med regulerende
indgreb, uden at der gives nogen erstatning. Det får nu ikke hjælpe:
på det område, som bliver tilbage som klassisk ekspropriationsret, må
man alligevel holde vagt og prøve at få gennemført de principper, som
vi har haft til høj bords i lange tider.

Referenten burde have fremhævet, at en norsk komité, hvori refe-
renten har haft en ikke ringe indflydelse, har fremsat forslag om en
generel lov, som jeg forstår stadig er til behandling. I den danske komité
er man inde på den samme tanke. Det er sikkert rigtigt at få en generel
lov, men vel at mærke kun forsåvidt angår fast ejendom, og dernæst —
efter min opfattelse — kun forsåvidt angår de forskellige principper og
deres anvendelse, men derimod ikke med opregning af de enkelte ekspro-
priationsmål. Heri ligger en forskel i forhold til det norske forslag. Vi
mener, at man med en generel ekspropriationslov bedre kan få udbygget
de synspunkter, som man skal arbejde med. Kommer man til en ekspro-
priationsbestemmelse i slutningen af en lov, er kræfterne ved at være
udtømt, og man nøjes med en kort henvisning og med nogle iøvrigt tem-
melig overflødige, intetsigende bemærkninger. Man mangler den gene-
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relle lov, som klart gør op med problemerne. Jeg vil altså sætte som et
ønskemål, at man får en sådan generel lov.

Et andet vigtigt punkt er, hvad der kan kræves erstattet, navnlig
spørgsmålet om krænkelse af allemandsrettigheder og faktiske posi-
tioner.

Dansk praksis har ført til følgende resultater: Forsåvidt angår belig-
genhed op til søen er det fastslået ved en højesteretsdom fra 1936 (U.f.R.
1936, s. 87, T.f.R. 1936, s. 350), at selve dette at miste kontakten med
søen ikke i sig selv berettiger til erstatning ud fra ekspropriationslig-
nende synspunkter. Men man kan vistnok udlede af denne dom, at der
er taget forbehold dels for krænkelser af særlige adkomster, og dels for
tilfælde, hvor man skader ejendommen, der ligger op til søen, på anden
måde end blot ved at afskære kontakten med søen. Jeg kan illustrere
det med en tegning. Hvis vi tænker os, at der anlægges en vej udenfor
linien mellem land og sø, og at arealet mellem den oprindelige kystlinie
og vejen opfyldes, så er spørgsmålet, om ejerne af kystejendommene kan
kræve erstatning. Nej, det kan de ikke for selve dette, at de mister den
umiddelbare kontakt med søen, men derimod nok, hvis de generes af en
særlig uheldig og forulempende udnyttelse af mellemarealet imellem
vejen og grundene.

Med hensyn til beliggenhed op til ej vej har man også efterhånden
fået en fast praksis. Hvis der afstås fra en ejendom til udvidelse eller
anlæg af en vej, gives der som en post i erstatningen også erstatning for
den ulempe, som tilføjes ved vejens omlægning. Lad os sætte, at en
butik, som hidtil har ligget i plan med vejen, bliver til en kælderbutik,
fordi vejen nu hæves op på en dæmning. Man giver i princippet erstat-
ning, men netop kun, hvis der tages jord fra den pågældende ejendom.
Tages der ikke et spadestik fra den pågældende ejendom, gives der ikke
erstatning ud fra ekspropriationsretlige synspunkter. Jeg kan igen illu-
strere med en tegning. Lad os sætte, at der ligger to ejendomme ved
siden af hinanden. Der anlægges en jernbane, som passerer hen over
den ene ejendom, men ikke den anden. Til ejeren af den ejendom, over
hvis grund jernbanen går, gives der erstatning ud fra ekspropriations-
retlige principper, ikke bare for tabet af jord, men også for den forulem-
pelse, som tilføjes. Ejeren af den anden ejendom får derimod ikke nogen
som helst erstatning, fordi der ikke tages jord fra ejendommen. Dette er
efter min opfattelse aldeles urimeligt. Man har ganske vist været inde
på, at man ud fra naboretlige synspunkter, men altså ikke ud fra ekspro-
priationsretlige synspunkter, kunne give erstatning til den ejendom, fra
hvilken der ikke tages jord. Alligevel er det urimeligt, at man ikke ved
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den samme ekspropriationsforretning kan bedømme ulempespørgsmålet
både forsåvidt angår den ejendom, der tages jord fra, og den ejendom,
fra hvilken der ikke tages jord. Skønnet er præcist det samme, og de
myndigheder, der udøver det, er netop i særlig grad i stand til at afgøre
spørgsmålet i begge tilfælde. Forhåbentlig er der chance for, at man i en
kommende dansk ekspropriationslov vil fastslå dette. Jeg kan ikke se,
at det vil medføre noget materielt ændret resultat i forhold til de nugæl-
dende regler. Der er efter dansk ret ikke nogen større forskel på, om
man vil give erstatning ud fra ekspropriationsretlige eller ud fra nabo-
retlige synspunkter. Principperne vil være nogenlunde de samme. Pro-
cessuelt er det heldigt, at erstatning kan tilkendes allerede under eks-
propriationsforretningen. Der er kun kommet een indvending af vægt
heroverfor: Det kan blive vanskeligt at drage grænsen for de ejen-
domme, som overhovedet skal betragtes som eksproprierede ejendomme,
når man ikke begrænser sig til ejendomme, hvorfra der tages jord. Der-
til er kun at sige, at skønnet må kunne udøves, selv om det er vanske-
ligt. I dansk ret har man erfaring for, at ekspropriationsmyndighederne
ligefrem med forsæt tager et lille spadestik fra en ejendom for dermed
at få mulighed for at give en ejer ulempeerstatning. Dette er jo fuld-
kommen urimeligt. Man bør ikke henvise til sådanne omgåeiser for at
nå det ønskede resultat.

Med hensyn til de obligatoriske rettigheder kan vi kun trøste vore
norske venner med, at det efter dansk retsopfattelse skulle være princi-
pielt muligt at give erstatning til indehavere af sådanne rettigheder.
Vi kan ikke se, at sondringen mellem tinglige og obligatoriske rettig-
heder har nogen betydning i denne forbindelse. Så vidt jeg har kunnet
få oplyst fra ekspropriationsmyndigheder, vil man også i givet fald
handle derefter, men mig bekendt har det aldrig været fremme til en
fuldkommen skarp afgørelse i Danmark.

Hvis man derefter går over til spørgsmålet om formen for erstatning,
da er der navnlig eet problem, som jeg vil hæfte mig ved, og som ikke
blev nævnt af referenten. Det er praktisk vigtigt i hvert fald set fra et
dansk synspunkt. Det er spørgsmålet om, hvorvidt man kan give erstat-
ning derved, at man kompenser er ulemper med fordele. Hvis ejeren af
en ejendom ikke blot er blevet tilføjet en vis skade, som han skal have
erstatning for, men opnår en fordel ved selve det foretagende, som gen-
nemføres ved ekspropriation, er spørgsmålet, om man kan kompensere.
Efter såvel dansk som norsk ret sondrer man traditionelt imellem, om
det drejer sig om særfordele eller generelle fordele. Er det særfordele
specielt for denne ejendom, skulle man kunne kompensere. Er det gene-
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relle fordele, som tilføres ejendomme i området i det hele, skulle man
derimod ikke kunne gøre det. Der er måske visse modifikationer heri,
men dette skulle være grundprincippet. I virkeligheden er forholdet
dette, at adskillige lovregler afgør spørgsmålet direkte i Danmark. Vi
har i den danske komité undersøgt disse lovregler og er kommet til det
resultat, at ca. V4 af de i Danmark gældende ekspropriationsbestemmel-
ser, og det er ingenlunde de uvigtigste, indeholder hjemmel til at kom-
pensere både forsåvidt angår særfordele og forsåvidt angår generelle
fordele. De 3/4 af lovene indeholder ikke regler derom. Det er umu-
ligt at se, hvorfor man har udsondret denne fjerdedel af lovene til særlig
behandling. Man har indtrykket af, at lovkoncipisten tager en ældre
lov frem og ser, hvilken regel man der har bestemt sig for, og så sætter
den ind i den nye lov. Så er spørgsmålet kun, hvilken lov man er kom-
met til at se på. Undersøger man, hvorledes lovene med kompensations-
adgang praktiseres, kommer man til det resultat, at man nødigt benytter
reglen, fordi man godt kan se, at den virker anstødeligt. Man bruger
derimod reglen som et led i argumentationen. Når der presses på for
at få større erstatning, minder man ejeren om, at han da også får visse
fordele. Men det gør man vel også, selv om der ikke er hjemmel til
kompensation. Jeg vil altså anse det for rigtigst, at man fik kompen-
sationsregien væk fra samtlige love, bortset fra visse specielle tilfælde.

Hvad dernæst angår de tilfælde, hvor der opstår vanskeligheder som
følge af, at en ekspropriat ikke kan skaffe sig en anden lignende ejen-
dom, må jeg bedrøve referenten med, at man efter dansk retsopfattelse
ikke vil gå så vidt, som han er inde på. Man finder det umådelig betæn-
keligt at gå ud over de principper, som ligger faste efter mange års
praksis. At der skulle blive tale om at give erstatning for mere end det
individuelle lidte tab ved afståelse af ejendommen, forekommer os helt
ufatteligt.

Til sidst vil jeg nævne nogle af de spørgsmål, som referenten af tids-
nød måtte lade ligge, men som dog har interesse for os. Jeg tænker sær-
lig på den processuelle ordning af ekspropriationen. Det står for os som
meget væsentligt, at man ved ekspropriationsforretningerne virkelig får
lejlighed til at høre, hvad de interesserede parter har at sige, og virkelig
får anledning til at høre alle deres indvendinger. Man har ikke i dansk
ret gennemført en konsekvent tilvarsling af alle vedkommende. Der
findes spredte lovbestemmelser derom, men selv de nyste lovbestemmel-
ser er utilstrækkelige. Jeg nævner den nye vejlov, som kun udtaler, at
ejeren og så vidt muligt brugeren skal tilsiges, altså ikke andre, og bru-
geren endda kun så vidt muligt. Jeg har bemærket udkastet til den
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norske lovs § 12, hvor man har en noget videregående regel. Alligevel
hjemler den adgang til at foretage en generel tilvarsling, når der fore-
ligger ekstraordinære forhold. Jeg kan ikke se rettere, end at det må
være et absolut princip, at alle vedkommende tilvarsles og tilvarsles
individuelt. Det må være den første betingelse for, at man kan tage
stilling til spørgsmålet, at alle har haft lejlighed til at gøre deres syns-
punkter gældende. Jeg ved nok, at ekspropriationsmyndighederne i
Danmark bestræber sig for at tilsige alle vedkommende. Men det skal
stå klart og tydeligt i loven.

Med hensyn til affattelsen af de afgørelser, der træffes, må det være
et absolut princip, at ekspropriationskommissionerne begrunder deres
afgørelser i samme omfang, som domstolene gør det. Lad så være, at
domstolene somme tider er lidt knappe i præmisserne, når det drejer sig
om en erstatningsberegning, de gør dog et hæderligt forsøg på at give
en begrundelse. De har i hvert fald ifølge loven en forpligtelse til at
gøre det. Jeg erkender, at erstatningsberegningen beror på et vanskeligt
skøn for de fleste punkters vedkommende. I mange tilfælde viser det
sig trods alt, at man kunne have givet en fyldigere begrundelse, end
man faktisk gjorde. Hvorfor gør man det så ikke? Det er vel ud fra
den gamle erfaring om, at en dom, der i resultatet er rigtig, undertiden
bliver forkert, hvis den forsynes med præmisser. Jeg er bange for, at
det er lignende betragtninger, der ligger bagved ekspropriationsmyndig-
hedernes manglende begrundelser. Man bør simpelthen overføre prin-
cipperne fra domstolenes afgørelser, således at begrundelserne gives i så
fyldig form som vel muligt.

Om det processuelle problem må det endelig understreges, at ekspro-
priationsmyndighedernes afgørelser bør kunne indbringes for en højere
ekspropriationsmyndighed og derfra for de almindelige domstole. Der
bør være to administrative instanser og derefter adgang til fuld prø-
velse ved domstolene i overensstemmelse med grundlovens principper.
På dette punkt er der sikkert afvigende meninger i de nordiske lande,
hvor systemerne er meget forskellige. Vi mener i hvert fald efter dansk
retsopfattelse, at et sådant system med appelordning gennem to instanser
af administrativ art og derefter fuld prøvelse ved domstolene giver de
bedste garantier for, at alt går ret og rigtigt til.

Vattenrättsdomare Torgil Mellgard (Umeå):
Frågor om ersättning för ianspråktagande tvångsvis av annans egendom avgörs

I Sverige inte bara av expropriationsdomstolarna utan även av vattendomstolarna.
Vattendomstolarna prövar och avgör frågor om ersättning för skador till följd av
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vattenbyggnadsföretag — främst då kraftverk och sjöregleringar. Vattenmålen är
inte expropriationsmål i juridiskt-teknisk mening men har reellt samma karaktär
som expropriationsmålen, och de principer som tillämpas när det gäller att avgöra
vad som skall ersättas och hur ersättningen skall beräknas blir i stor utsträckning
desamma i vattenmål och vanliga expropriationsmål.

På grund av det forcerade utbyggandet av landets vattenkrafttillgångar har
vattendomstolarnas prövning av ersättningsfrågor fått allt större omfattning, och vi
som arbetar inom vattenrättsskipningen ställs dagligen inför problem som inte är
lösta genom lagstiftning och för övrigt till stor del inte heller gärna kan lösas lag-
stiftningsvägen. Litteratur och rättspraxis på det här området är mycket obetydlig
i Sverige, och vi är därför i stor utsträckning hänvisade till grannländernas littera-
tur och rättsfallssamlingar för att få problemen belysta. Inte minst har vi vänt
våra blickar mot Norge, och referentens arbete Norsk expropriasjonsrett tillhör
standardlitteraturen i vattendomstolarnas bibliotek.

Ett spörsmål som har blivit särskilt aktuellt på senare år och som jag tänkte
beröra med några ord är frågan om ersättning till sådana skadelidande som inte
kan åberopa någon annan rättstitel än allemansrätt. Det finns egentligen bara ett
rättsfall från Högsta Domstolen i den här frågan, och där intog domstolens majori-
tet en negativ inställning (Nytt juridiskt arkiv 1945 sid. 687). Det gällde ett indu-
stribolags intresse att obehindrat kunna bogsera virke över annans vattenområde i
en älv fram till bolagets eget vattenområde, där bolaget sedan åtskillig tid tillbaka
hade ett virkesmagasin. Ägaren av vattenområdet närmast uppströms virkesmaga-
sinet anlade på sitt vattenområde en brygga, som medförde att bolagets virkesmaga-
sin måste ändras för att det skulle kunna fungera. HD ogillade bolagets anspråk på
ersättning för ändringsarbetena och åberopade därvid att bolaget icke visat sig äga
annan rätt att begagna det uppströms belägna vattenområdet än den som grundade
sig på områdets egenskap av allmän farled. Det är troligt att HD:s ställnings-
tagande här influerades av att det var ägaren av det uppströms belägna vatten-
området som ville utnyttja sitt eget vattenområde. Utgången skulle kanske ha blivit
en annan om det varit ett kraftverk eller regleringsföretag som utan att äga vatten-
området uppströms hade åstadkommit liknande svårigheter för virkesbogseringen.

Vid vattendomstolarna och även vid mellaninstansen i vattenmål — Vattenöver-
domstolen — har det utbildat sig en rättspraxis som ger ett visst skydd åt allemans -
rätter. I de norra delarna av Sverige finns det åtskilliga vid sjöar och vattendrag
belägna fastigheter som inte har någon förbindelse över land med vägnätet utan
som för sin kommunikation med yttervärlden är beroende av att kunna färdas över
annans vattenområde — sommartid med båt och vintertid på isen. När dessa färd-
möjligheter har försvårats till följd av vattenregleringsföretag, har vattendomsto-
larna tillerkänt fastigheternas ägare ersättning.

Vidare är det vanligt att man begagnar isen på älvar för avläggning av virke
som sedan på våren när isen går upp följer med den allmänna flottningen ned till
industrierna vid älvens mynning. När denna virkesavläggning försvårats eller
omöjliggjorts till följd av kraftverk eller regleringsföretag har skogsägare som —
utan att ha någon enskild rätt till vattenområdet — brukat använda det till virkes-
avläggning fått ersättning. Det har ibland gällt fastigheter på flera kilometers
avstånd från älven. Förutsättning för att ersättning skall utgå har emellertid varit
att just det vattendrag som skadas till följd av vattenbyggnadsföretaget varit den
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naturliga avläggsplatsen för fastighetens virke. Har det funnits något annat vatten-
drag i närheten som med större eller åtminstone lika stor fördel kunnat användas
har ersättning inte utdömts.

I de fall som jag nu har nämnt är det visserligen fråga om en allemansrätt
men inte en vanlig sådan. Rätten att begagna vattnet för samfärdsel eller virkes -
avläggning ingår som ett led i fastighetens brukande och är helt enkelt en förutsätt-
ning för att fastigheten skall kunna bebos och utnyttjas. Det är då naturligt att
ägaren får ersättning för sådana ingrepp i vattendraget som försvårar fastighetens
rationella utnyttjande. Däremot finns det ingen anledning till att den som mera
tillfälligtvis utövar en allemansrätt skall ha ersättning när det sker ingrepp i vatten-
draget.

En allemansrätt av mera renodlad karaktär än de nu berörda är den som avser
allmänhetens rätt att plocka bär på annans mark. Av bären är det framför allt
hjortron som har gett upphov till ersättningsanspråk i vattenmål. Hjortron är i
Sverige relativt sällsynta och betingar ett högt marknadspris. Vid vattenregleringar
i norra Sverige förekommer det ibland att hjortronbärande mark sätts under vat-
ten. I vissa fall har det gällt hjortrontäkt på kronans eller stora skogsbolags mark
och den skadeståndskrävande har haft sin gård i närheten. Han har gjort gällande
att han på grund av kommunikationsförhållandena har varit den ende som brukat
utnyttja hjortron takt en och det har kanske varit ostridigt. En annan typ av fall är
då hjortrontäkt på den skadeståndskrävandes mark har gått till spillo genom vat-
tenreglering och det har varit klart att ägaren dittills fått vara ensam om bären.

I båda de här typerna av fall har ersättningsanspråken ogillats. Det har ansetts
att bärplockaren inte haft någon garanti att han för all framtid skulle ha fått
ensam disponera bärtäkten. Vem som helst annan som hade upptäckt bärstället
hade ju haft rätt att utnyttja det och hade ju kunnat beröva den ursprunglige ploc-
karen den faktiska fördel han haft så länge han var ensam.

Den av referenten berörda frågan om ersättning för skatten på den intäkt som
skadeersättning innebär har ofta varit aktuell vid vattendomstolarna. Sådana krav
har alltid avvisats. Det har ansetts att detta problem skall lösas inom skattelagstift-
ningens ram.

F.d. förvaltningsrådet Reino Kuuskoski (Helsingfors):
Då man för finsk rätts del vill ge en redogörelse i stora drag om nya ström-

ningar inom expropriationsrätten, är det skäl att till en början konstatera, att de nya
strävandena icke i den allmänna expropriationslagen tills dato vunnit insteg, ehuru
en reformering av den expropriationslagstiftning, som härstammar från det före-
gående seklet, redan länge varit anförtrodd en kommitté för förberedelse. I den
år 1898 givna allmänna lagen om expropriation har rättsprinciperna iklätts så smi-
diga stadganden, att de ännu i våra dagar tillfredsställande fyller sin uppgift. I
lagen har nämligen förutsättningarna för expropriation givits formen av en general-
klausul, enligt vilken expropriation är möjlig då ett allmänt behov det fordrar.
Trots samhällsförhållandenas utveckling har lagen därför kunnat tillämpas för till-
godoseende av de allmänna behoven utan att man behövt ändra lagstiftningen.

Det har å sin sida varit ägnat att öka rättssäkerheten att givandet av tillstånd
till expropriation i allmänhet ankommit på landets högsta förvaltningsmyndighet,
nämligen statsrådet. Numera har parterna även möjlighet att medelst besvär i
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högsta förvaltningsdomstolen söka ändring i statsrådets beslut angående expropria-
tion. Ersättningen för ett område eller en rätt, som skall exproprieras, skall bestäm-
mas att utgå enligt högsta gångbara pris. Även detta stadgande har varit tillräck-
ligt för tryggande av att expropriationen har skett mot full ersättning, vilken regel
vid förnyandet av grundlagen intagits även i regeringsformen.

Förfarandet vid expropriationen har också givit tillfredsställande garantier för
att lagen vid bestämmandet av ersättningen tillämpas på ett riktigt sätt. Expropria-
tionsnämnden, som i första instans uppskattar ersättningen, är sammansatt sålunda,
att länsstyrelsen utser ordförande, allmän underrätt utser två ledamöter och vardera
parten en ledamot, vadan utomstående oj aviga ledamöter har majoritet i nämnden.
I expropriationsbeslutet och angående slutförandet av förrättningen gives möjlighet
att söka ändring i förvaltningsprocessuell ordning, medan åter tvist angående ersätt-
ning bör handläggas i allmän domstol i civilprocessuell ordning.

Den på dessa principer vilande lagen har, som sagt, tillämpats i över 50 års tid
utan att några större ändringar i lagen om expropriation vidtagits. De enda egent-
liga ändringarna angå tagande i besittning av område före expropriationens slut-
förande. I detta hänseende har möjligheterna nyligen utvidgats, enkannerligen då
det gällt allmänna arbeten, som anordnats för tryggande av sysselsättningen.

Fastän de nya strävandena, såsom av det ovan sagda framgår, icke kommit till
synes eller fått inverkan på den allmänna lagen om expropriation i Finland, har vi
dock fått lov att fästa uppmärksamhet vid de synpunkter, som av referenten grund-
ligt utretts. Ställningstagande till dessa frågor har blivit nödvändigt vid stiftandet
av de talrika speciallagar, vilka på olika sätt förutsatt ett expropriationsförfarande.
Särskilt under kriget och under de exceptionella förhållandena efter kriget har
sådana lagar hos oss givits i större utsträckning än i de övriga nordiska län-
derna, vilket ju är förståeligt. Det är skäl att hålla i minnet, att vi som en följd av
kriget blev tvungna att omplacera den befolkning, som bott på den tiondedel av
rikets område, som avträddes till främmande makt. Denna del av befolkningen,
över 10 % av landets hela befolkning, skulle placeras på rikets reducerade område.
Då av sagda befolkning hälften var lantbruksbefolkning och man ville bereda även
den i likhet med den övriga förflyttade befolkningen möjlighet att fortsätta med sin
tidigare näring inom rikets nya gränser, har detta varit möjligt blott genom att
tillgripa expropriation av lantbruks jord i mycket stor omfattning. Vid placerandet
av den förflyttade befolkningen och frontsoldater har hittills inalles ca 87 000 expro-
priationsförrättningar vidtagits. Genom dessa förrättningar har för kolonisations -
ändamål av statens, kommunernas och privata personers jord tagits inalles i det
närmaste ca 1965 000 hektar. Allt detta samt övriga speciella behov har fram-
tvingat arrangemang genom speciallagstiftningsåtgärder, som avviker från den all-
männa expropriationsrätten och härvid har de nya strävandena på ett eller annat
sätt kommit till synes och fått uttryck i lagstiftningen.

I det följande skall jag giva några axplock som exempel på no viteter i den
exceptionella lagstiftningen på expropriationens område i Finland.

För det första kan konstateras, att i flere speciallagar tillstånd till expropriation
givits i själva lagstiftningen genom att direkt i lag definiera de villkor, under vilka
expropriation får vidtagas.. Detta har gjort statsrådets eller annan myndighets till-
stånd till expropriation i det enskilda fallet överflödigt. Så har varit fallet redan
tidigare i stadsplanelagstiftningen och efter kriget både i jordanskaffningslagstift-
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ningen och i en speciallag, nämligen lagen om expropriation för Rovaniemi köping.
Under sådana förhållanden sker den noggranna och detaljerade undersökningen av
expropriationens nödvändighet utan någon myndighets objektiva överinseende och
prövning, vilket kan leda till en alltför vidsträckt eller alltför tidig användning av
expropriationsrätten, såsom skett t.ex. vid tillämpningen av den sistnämnda lagen.

I speciallagar angående expropriation har man i allmänhet strävat till att fast-
ställa ersättningen i enlighet med den allmänna lagen om expropriation eller
åtminstone enligt den i regeringsformen omfattade principen om full ersättning.
Så är fallet t.ex. i den lag, som gäller expropriation för försvarsändamål, i stads-
planelagstiftningen och i väglagstiftningen. Men av ekonomiska skäl har man betyd-
ligt prutat på principen om full ersättning i den jordanskaffningslagstiftning, som
reglerar kolonisationen av den förflyttade befolkningen och frontmännen. I sist-
nämnda lagstiftning stadgas, att ersättningen vid expropriation skall uppskattas
enligt skäligt gängse pris, varvid de inbördes stridiga begreppen skäligt pris och
gängse pris sammanförts till ett nytt blandat begrepp. Men ännu viktigare var, att
ersättningen enligt jordanskaffningslagen skulle fastställas enligt prisnivån för den
sista dagen av år 1944. Då den inflation, som har skett efter kriget, hann bilda en
helt ny prisnivå före lagens verkställighet, kom ersättningarna enligt jordanskaff-
ningslagen ofta att stanna vid blott en bråkdel av fastighetens värde vid den tid-
punkt, då expropriationen verkställdes. Likaledes har vid tillämpningen av den
speciella expropriationslagen för Rovaniemi köping resultatet blivit så egendomligt,
att åt en del av överlåtarna erlagts ersättning till fullo i penningar, medan andra
skulle få statsobligationer till nominellt värde, vilkas gängse värde motsvarar knappt
hälften av det nominella värdet. Senare har obligationerna enligt riksdagens beslut
till hälften bundits vid levnadskostnadsindex, varför deras värde numera i det när-
maste motsvarar gångbart värde.

I speciallagstiftningen har man vid utbetalningen av ersättning delvis övergått
även till naturaersättning, enkannerligen i samband med expropriation av lant-
bruksjord. Sålunda kan enligt lagen om expropriation för försvarsändamål till
innehavare av en kolonisationslägenhet ersättningen bestämmas att utgå i form av
annan statsjord eller i form av jord, som inlöses av tredje man, då expropriationen
sker. Likaså har vid expropriation enligt jordanskaffningslagen åt den, som över-
låtit skogsmark, i gengäld kunnat givas andel i gemensam skog, som exproprierats
av andra jordöverlåtare.

Expropriationsförfarandet har i speciallagstiftning ofta förenklats för att uppnå
snabbhet och kostnadsminskning. Sålunda har vid expropriationsförrättningar enligt
jordanskaffningslagen såsom avgörande myndighet fungerat en jordinlösningsnämnd,
som varit sammansatt av en lantmätare, en agronom och en forstmästare samt
en person, som ansetts representera jordöverlåtarna och ytterligare en person,
som ansetts representera dem, som skulle få jord. Nämndernas juridiska
kompetens har således varit svag. Då därtill besvärsinstansen har utgjorts av en
prövningsrätt, som till sin natur varit tillfällig och rätten till ändringssökande i
prövningsrättens beslut i högsta domstolen har varit mycket inskränkt, har med-
borgarna vid genomförandet av denna vidsträckta expropriationsverksamhet uppen-
barligen icke kunnat känna sig likställda inför lagen. Även mot den expropriations-
kommission, som anordnats i förs vars väsendets expropriationslag, kan den anmärk-
ningen framställas, att av kommissionens ledamöter hela fyra, nämligen den som
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ordförande fungerande juristen samt lantmäteriingenjören, agronomen och forst-
mästaren, förordnas av statsrådet på föredragning av försvarsministeriet, som just
är mottagande part, medan blott den femte ledamoten utnämnes av utomstående
instans, nämligen kommuns styrelse. Till slut kan nämnas, att i samband med refor-
meringen av byggnadslagstiftningen även varit fråga om sammansättande av expro-
priationsnämnden på sådant sätt, att i varje kommun, i vilken expropriationer kom-
mer att företagas, på försorg av länsstyrelsen skulle tillsättas en permanent inlös-
ningsnämnd, som skulle behandla samtliga expropriationsförrättningar inom kom-
munens område.

Även i andra detaljer kan speciallagstiftningen innehålla undantagsstadganden.
De viktigaste exceptionella arrangemangen, som förorsakats av de nya ström-
ningarna, torde dock i det föregående ha blivit i sina väsentliga punkter belysta.
De har dock inte någon vidsträcktare betydelse. Delvis har de berott på tvång
som dikterats av undantagsförhållanden, delvis har de berott på andra tillfälliga
omständigheter. Man har hos oss ännu icke fastslagit några enhetliga principer
enligt vilka man skulle vidare utveckla lagstiftningen angående expropriation. Man
kommer sålunda att taga ställning till de av inledaren refererade nya strömningarna
först i det skede, då kommitténs förslag till ny lag om expropriation behandlas i de
lagstiftande organen.

Häradshövding Erik Thomasson (Lycksele):
Den expropriation, som i Sverige nu är den utan tvekan mest omfattande, är

den, som sker enligt vattenlagen. Det har ju skett i långa tider, men den expro-
priation, som där nu sker, har på grund av sin storlek en mycket olika karaktär mot
vad den tidigare hade. Nu regleras stora sjöar och de regleras hårt, så att bebyg-
gelsen, odlad mark, skog och annat intill ej kan användas. Det är stora sjöar och
de kan regleras med många meter. Även utbyggnaden av kraftverken sker nu på
grund av teknikens utveckling delvis annorlunda än förr. Man tar här och var och
bygger en stor hög damm, 80—100 meter kanske det blir, och tar på det sättet ut
fallhöjden uppåt, vilket gör att man fördärvar mycken mark. För att ta ett exem-
pel: Utbyggnaden av Messaure i Stora Lule älv torde medföra, att Jokkmokks
sockenallmänning, en betydelsefull institution för hela Jokkmokks socken, Sveriges
största socken, förlorar kanske tusen tunnland av sin bästa skogsmark.

De här skadorna har gjort, att det blivit en grupp sakägare, som borde få föra
talan, och det är bygden. De enskilda, de lösas ut. De får sina pengar, fast de
kanske där gör stora missräkningar. De får betalt för en gammal dålig gård uppe
i fjället och sedan skall de bilda ett nytt jordbruk långt därifrån och finner, att
vad som ansågs rimlig och skälig ersättning för deras hus, åker och fiske och allt-
ihopa, inte räcker till att bygga boningshusen på den nya platsen. Men det gör
också att de flyttar bort. Det är inte så lätt för dem att utan vidare få en ny
existens i närheten. De flyttar långt bort. Och vad händer då? Jo, den bygden,
den blir uttunnad. Det är, som vi vet, i alla länder nu stor fara för landsbygden
av många skäl, men detta kommer till allt det andra. Det blir en uttunning av
bygden och det har följdverkningar. Underlaget för gemensamma anordningar, för
skolor, affärer, post och mycket annat blir inte tillräckligt. Vid Vajmsjön ser vi
verkningarna. Vi kan inte ha så smånga bussturer nu, när det är mycket mindre
folk, som bor där, och det blir också att folk, alltså mer folk än de, som har blivit
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inlösta, tvingas att flytta därför att de har förlorat trevnaden i bygden. Deras
grannar och goda vänner har flyttat och de får inte del av de gemensamma anord-
ningarna och så blir det ytterligare uttunning. Vi kan ta en av Sveriges vackraste
kommuner, Tärna. Blir allting där gjort, som nu är begärt av vattenbyggarna, så
kommer inte den socknen längre att kunna fungera som egen kommun. Ta en
sådan detalj som fisket! Man får enligt nuvarande praxis betalt för det antal kilo
man inte kan fånga längre, men trevnaden med att fiska Det var som en
bonde, en god vän till mig sade: »Min pojke ligger ute och fiskar så snart han har
ledigt och det ersätter danshaket och biograferna för stadspojkarna. Men hade jag
inte detta fiske att ge honom, så flyttade han, och vart skall jag då ta vägen, om
jag inte får någon hjälp av pojken längre?»

Men vad är det då, som expropriationsrätten måste göras till? Jo, den måste
ta ett problem, som det snuddats vid i det här prospektet, men som det inte är så
mycket sagt om. Det måste bli åtgärder, det måste bli kompensation i natura.
Vi måste stadga, att i stället för att lämna pengar eller jämte pengar exproprianten
måste ta och göra åtgärder. Han får odla upp ny mark, han får ta och underlätta
livet däruppe genom att ge fri kraft, genom att bygga vägar och mycket annat.
Det finns inte något annat sätt. Man har ju tänkt sig, att då man betalar ersättning
så skall den, som får pengarna, kunna skaffa sig någonting annat, något som skall
vara likvärdigt med det förlorade. Det kommer att kosta mycket mera att odla upp
mark här uppe i fjällbygden. All den bästa odlingsbara marken är redan tagen.

Och för samerna är det ännu värre, därför att där är utrymmena och möjlighe-
terna i stort sett redan tagna. Man tar bort deras renbeten, deras vägar, deras fiske,
deras möjligheter, deras skillnadsplatser. Då tror jag inte, att den näringen kan
drivas längre. Och det vet vi, att renskötseln är det band, som gör att vi har en
särskild folkgrupp — samerna — inom Sverige. Tog man bort den skulle vi inte
ha en särskild grupp och vi jurister skall väl ändå ömma och känna hjärtat klappa
för en liten folkgrupp. Vi upprörs ju över, att minoriteter i andra länder blir
angripna. Här har vi ett tillfälle i vårt eget land, Sverige. Det måste bli åtgärder,
och det får bli med fantasi, som man skall hitta på vad som bör göras.

Det finns redan en tendens. Den går delvis enligt vattenlagen, men delvis vid
sidan av lagen, nämligen att exproprianten känner sig tvingad till att kosta på en
massa saker bredvid för att kunna genomföra vattenbyggnaden.

Naturligtvis bör det ju också vara så, att expropriationerna blir mindre hårda
och de värsta åtgärderna inte tillåtna. Även det är en sak, som lagen ger möjlighet
till. Man kan också tänka sig, att staten lämnar annat realvärde, t.ex. att när de
tar skogen skall de inte ersätta det med pengar. För övrigt är det ju enligt den
nuvarande lagstiftningen i Sverige mycket svårt för en, som har blivit av med skog,
att kunna köpa skog igen. Därför finns där hårda restriktioner enligt lagstiftningen
och det finns inte mycket skog att köpa. Man kan där tänka sig som naturligt,
att när det sker någon betydande skada på enskild skogsmark, staten av sina
skogar lämnar annan skogsmark i ersättning. Det går inte att klara detta med
penningersättningar, utan det får bli realvärden. Om det då blir dyrt — och att
odla upp en hektar åker kostar naturligtvis ofta flera gånger mer än vad en hektar
åker egentligen är värd — så får exproprianten finna sig i det och han har nog råd
till det. Särskilt dessa sjöregleringar är mycket goda affärer och kostnaderna till
att ersätta dem, som blir berörda av dem, är i regel bara några få procent av kost-
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naderna i det hela, alltså en mycket ringa del i förhållande till byggnadskostna-
derna. Vi vill alltså ha en lagstiftning, som mera tvingar till kompensation i natura-
åtgärder. Den lag vi har är skriven mera för forna tider. Den kan användas
kanske mera än vad som görs nu, men den är inte tillräcklig. Den lämnar för
mycket åt expropriantens goda vilja. Vi vill, att kompensationsåtgärderna skola
vara frikostiga, det får sedan kosta vad det vill. Vi vill inte ha några ödebygder,
där människorna är bortdrivna.

Det har mången gång sagts, att man såvitt möjligt skall lösa dessa ersättnings-
frågor genom avtal. Det är vi uppriktigt sagt rädda för i Sverige, när det gäller
små enskilda sakägare, därför att dessa har en så svag ställning i förhållande till
exproprianten med all den sakkunskap, all den makt, som exproprianten har. Denne
kan anlita alla möjliga experter och mot dem kommer en enskild fjällbonde lätt till
korta. Vi har haft en del, där statens män — det är staten, som är den stora vatten-
byggaren — fått fram avtal, som varit alldeles för oförmånliga för den enskilde,
men som därför ibland fått rubbas så, att ersättningarna höjts. Vi har sett exempel
på hur myndigheterna i sina arrendekontrakt intagit en bestämmelse, enligt vilken
arrendatorn skulle vara förhindrad att under några omständigheter begära ersätt-
ning för intrång till följd av vattenbyggnaden. Vattendomstolen har där med stöd
av 33 § av avtalslagen förklarat dylika klausuler ogiltiga såsom stridande mot tro
och heder. Det är litet ledsamt för statens myndigheter att få det omdömet på sig,
men svenska domstolar brukar inte vara rädda av sig i sådant fall. Men det skulle
vara bra om man i lagen fick en allmän bestämmelse att om en expropriant hade
med sakägaren träffat avtal, avtalets giltighet skulle kunna dragas inför domstol.

Det här är ett problem, som jag tror är störst i Sverige. Det finns väl inte i
Danmark, och det beror ju på den geografiska strukturen i Danmark. Men det
bör kunna komma upp i Norge och i Finland. Hur det är i Island vet jag inte. Jag
har trott, att det skulle kunna vara av intresse att här för våra bröder, juristerna
i andra länder, lägga fram att vi i Sverige har haft samhällsproblem med tråkiga
resultat på grund av att lagstiftningen icke har varit nog förutseende för alla dessa
stora problem. Man får ju tänka på, att det är staten, som gör det, och det är väl
ändå så, att det där är staten själv, som berörs, så är man inte pigg på att komma
med en lagstiftning, som håller staten i tyglarna. Hade det varit enskilda bolag
bara, hade det blivit en mycket snarare reaktion.

Slutligen skulle jag vilja framhålla, att det borde finnas en sakägare till, vars
rättigheter var noga bestämda och generöst bestämda i lagen, och det är naturen.
Tyvärr så är jag ganska säker på, att det är rätt svårt att få någon lagstiftning att
gå in på den saken, att riktigt ge ett kraftigt skydd åt naturen, men jag är full-
komligt säker på, att kommande generationer mycket skall beklaga, att så inte har
skett i tid.

Referenten, høyesterettsadvokat Magne Schjødt, (Oslo):
Jeg fikk lyst til å si et par ord til det som den siste svenske taler var inne på

— dette spørsmål om hvilket hensyn bør tas til at en mann får et annet »sätt» å
leve på etter ekspropriasjonen — f. eks. en bonde som ikke kan få seg ny gård og
som vanskelig kan finne noe annet å gjøre. I sammenheng med dette kan en spørre:
Skal ikke en mann få lov til, når det er mulig, å leve på samme mate som før etter
en eksproprias jon? Det var f. eks. et tilfelle i Oslo, hvor en mann ved ekspropria-
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s jon til forstadsbane mistet en brønn som han tok sitt drikke vann fra. Han kunne
ikke finne noe nytt oppkomme og måtte heretter få vann fra byens vannledning og
det ville koste ham mange penger i innlegg og avgift. Etter min mening har mannen
krav på å få erstattet alle utgifter med innlagt vann uten noe fratrekk i erstatningen
fordi det er bedre og mindre strevsom med innlagt vann. Det avgjørende er at han
ikke har råd til å betale noe for å få innlagt vann. Han blir med innlagt vann
så å si hevet opp i en høgre levestandard, men han kan ikke leve i den høgre stan-
dard med mindre andre betaler det for ham. Derfor mener jeg at eksproprianten
må gi så stor erstatning at mannen kan få penger igjen til å leve for, selv om han
på den maten får lagt inn vann gratis. Et annet tilfelle — nærmest motsatt — var
en rik mann som måtte flytte et hus ved en vassdragsekspropriasjon og da kunne
han ikke bruke den gamle vannledning, men måtte legge ny og den kostet for-
ferdelig mange penger, den kom fra et oppkomme langt borte fra og kostet over
30.000 kroner. Skjønnet sa det at dette syntes det var for meget. Han får ta det
fra det gamle oppkomme, mente skjønnet — da får han riktignok ikke trykkvann
opp i 2. etas je, men han får trykkvann i 1. etas je og så får han ordne seg med
pumpe, motor og alt mulig sånt. Og så fikk han en ganske ubetydelig erstatning
som bare strakk til for vatn i første etasje. Jeg mener det er helt uriktig. Mannen
har råd til å ha vann både i 1. og 2. etasje. Han er vant til å ha vann i 2. etasje
da kan vel ingen ved en ekspropriasjon hvor de tar fra ham dette si at her etter får
du leve uten trykkvann i 2. etasje. Eksproprianten må etter min mening betale
ham full erstatning sånn at han kan få trykkvann også i annen etasje, som han
før har hatt.

Stadsjuristen Bernhard Staedler (Stockholm):
När jag ber om några minuter av Er uppmärksamhet, så var det inte en tanke,

som jag fattat, när jag avreste från Stockholm för att här i Helsingfors lära mig
något om nya tendenser i expropriationsrätten. Emellertid har här från svensk sida
yttrat sig endast två vattenrätts jurister, och att jag yttrar mig är närmast föranlett
av att Ni inte skall resa hem till Era hemstäder i den tron, att det verkligen för-
håller sig så, att expropriationer inom vattenrättsområdet är de viktigaste i Sverige.

Det är inte utan skäl just vattenrätts jurister, som har yttrat sig i dessa frågor.
På vattenrättens område har vi nämligen icke endast en lagstiftning, som är rätt
utförlig och så gammal som från 1918, utan vi har också ett utförligt reglerat för-
farande med vattenrättsdomstolar i tre instanser, den sista är Högsta domstolen.
Det är en specialprocess alltså, och det är naturligtvis viktiga och ekonomiskt bety-
dande frågor, som dessa domstolar handlägger. Det skulle dock vara ett misstag att
tro, att vi nu verkligen här hade framför oss de viktigaste expropriationsfrågorna i
Sverige.

Den viktigaste delen av expropriationsrätten i Sverige är utan tvekan stads-
byggnadsrätten. Jag får bara erinra om de värderelationer det gäller. En av de
svenska talarna här har såsom ett stort expropriationsobjekt nämnt 1000 hektar
skog i Jokkmokk socken. Dessa representerar väl ett värde, enligt svenska för-
hållanden beräknat, av 2 miljoner kronor. Ett hus i en stad, som måste exproprie-
ras för att dra fram en trafikled, kostar mer än så. Att stadsbyggnadsrätten spelar
en så stor roll i Sverige beror inte bara på den allmänna urbaniseringen som för-
siggår i Sverige liksom allestädes eller på trafikökningen som framtvingar större
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trafikleder, utan framför allt därpå, att Sveriges huvudstad Stockholm för närva-
rande och sedan 1947 befinner sig i en ombyggnad av de centrala stadsdelarna. Där
uppkommer alla slags expropriationsspörsmål. Jag kan inte här ingå på detaljer.
I allmänhet måste man dock säga, om man vill fråga sig, hur den svenska ersätt-
ningsrätten är beskaffad: Det vet vi inte.

Detta beror på förfarandet, som vi har haft i Sverige sedan 1917, då den senaste
expropriationslagen kom, och fram till slutet av 1940-talet. Under den tiden var det
så, att expropriationsersättningen bestämdes av en nämnd, alltså en slags jury, som
sade det sista ordet redan i första instansen. Detta medförde, att det aldrig kom
fram någon samling av prejudikat i värderingsfrågor och ifråga om vad nu egent-
ligen skulle ersättas. Sedan slutet av 1940-talet har vi ett helt annat förfarande.
Nu dömer en expropriationsdomstol i första instans, bestående av en jurist, två
ingenjörer och två lekmän. Därefter kommer de allmänna domstolarna.

Den ledning, som dessa domstolar fick, var endast 7 § i vår expropriationslag,
som säger att ersättning skall utgå såsom lösen för mark resp. sakrätt med hänsyn
till sakens eller rättens avkastning och ortens pris. Vidare skulle vid delexpropria-
tion ersättas den värdeminskning, som skulle kunna ske genom intrång i den åter-
stående egendomen, och till sist skulle ersättas personlig skada. Redan när man
skall uppskatta värdet av mark eller en rättighet till mark, uppkommer de största
svårigheterna, bland annat därför att en stor del av de områden inom städerna, som
skulle göras till föremål för expropriation, sedan länge legat under nybyggnads-
förbud, så att det inte har kunnat bildas något ortens pris, och hyresregleringen har
förhindrat att man kunde räkna med avkastningen. Ännu värre blir det emellertid,
när man skall bestämma den personliga skadan. Man kan tänka sig, att när det
gäller att expropriera ett hus i en stad, så har man icke att göra endast med fas-
tighetsägaren, utan det finns 20—30—40 hyresgäster i detta hus, som måste där-
ifrån, som måste upphöra med sina rörelser, som blir av med sina bostäder. Där
uppkommer alltså frågorna, hur man skall värdera en rörelse och det skydd mot
uppsägning som följer av hyresregleringen.

Jag hade talat om det gamla förfarandet med en nämnd, som uppskattade expro-
priationsersättningen och avgjorde vad som skulle ersättas. En följd av detta för-
farande har blivit, att vi nu inte har några prejudikat. En följd av det nya för-
farande har blivit, att vi icke ännu har några prejudikat efter den nya ordningen.
De första har kommit, om jag inte minns fel, i fjol. Men den osäkerhet, som det
gamla förfarandet har medfört, belastar det nya förfarandet genom att exproprianten
bjuder lägst och expropriaten fordrar skyhögt. Det förekommer icke sällan, att
exproprianten bjuder t.ex. 100.000 kronor och exproprianten fordrar 10.000.000 kro-
nor. När vi hör, att de norska och danska kollegerna kan åberopa höjesteretts-
domar, som är 20, kanske 30 år gamla, så fyller oss detta med avund. Vi måste
kämpa under helt andra förhållanden.

Om man nu i Sverige skall tala om en tendens inom expropriationsrätten och
särskilt ifråga om ersättningens storlek, så kan man möjligen ett ögonblick fästa sig
vid att ända fram till slutet av 40-talet stod det i expropriationslagarna, att det
skulle lämnas full ersättning. Man har då strukit detta ord »full», men försiktigtvis
uttalat, att detta skulle icke medföra någon ändring i förhållandena. I annat sam-
manhang har man emellertid sagt, att värderingen genom en nämnd bleve för dyr
för exproprianterna och att man därför införde den nya ordningen. Såvitt vi kan
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överblicka förhållandena inom den trånga krets, som vi kan se i Stockholm, kan
man inte säga, att det finns en sådan tendens, som lagstiftaren tydligen ville främja,
nämligen att ersättningarna skulle bli lägre. Snarare har man det intrycket, att
domstolarna kanske inte ser på detta spörsmål på samma sätt som lagstiftaren. Helt
säkert är emellertid, att tendensen icke går i riktning mot en ersättning in natura.
Det ligger ju i själva expropriationsbegreppet, att expropriation tillgripes, när en
sak inte kan skaffas på annat sätt än just på detta.

Detta var vad jag ville säga för att komplettera det, som tidigare sagts rörande
förhållandena i Sverige.

Häradshövding Erik Thomasson (Lycksele):
I anledning av detta, att man inte skulle kunna ta ny jord, så vill jag framhålla,

att just här i vattenbyggnaden så har i de flesta fall vattenbyggaren jord att tillgå.
Staten har stora skogar och områden och av de bolag, som är intresserade, har
också många mycken skog att ge i stället. Sedan var det jämförelsen med stads-
byggnaden, den där siffran med tusen tunnland, det var ju inte alls något, som
angav maximum för de berörda ekonomiska värdena, utan var ett exempel på hur
mycket skog man kunde ta bort. Mycket större skador förekomma. Men sedan är
det en stor skillnad mellan stadsbyggnaden och vattenbyggnaden och det är, att
den enskilda människan och hans intressen på ett annat sätt kommer i blickpunkten
i vattenbyggnaden. Jag förstår mycket väl, att om man i Stockholms stad expro-
prierar ett hus och därigenom driver bort en liten affärsman eller en liten hant-
verkare från den plats, där han själv har sin verksamhet och kanske hans far och
farfar också har haft den, så är det ledsamt, men han kan slå sig ner i en annan
del av staden och det är dock en likadan livsföring han får. Men ta en fjällbonde
utan att man ger honom naturaåtgärder, så att han kan bo kvar i fjällbygden, och
flytta honom t.ex. ner till Bottniska viken, till kustlandet, då ger man honom —
påtvingar honom — ett helt annat sätt att leva. Det är större ändring i hans livs-
föring om man gör det än om man flyttar en bonde från Umeåtrakten ner till södra
Sverige och ger honom ett lantbruk. Fjällbonden är inte van vid att leva på ett
vanligt jordbruk. Ibland går det, men många av dem vill inte och kan inte anpassa
sig, och då skall vi sannerligen inte vara snåla med naturakompensation.

Professor W. E. von Eyben (Köpenhamn):
Jeg vil gerne have lov til at takke for de indlæg, der er kommet. Jeg kan i

hvert fald rejse tilbage til København og sige, at en ekspert som referenten har givet
støtte på adskillige af de punkter, som har interesseret os og vil interessere os i
fremtiden. Til de svenske deltagere, specielt häradshövdingen, som var inde på
spørgsmålet om kompensation ved at give anden jord eller give anden natur al-
erstatning vil jeg sige, at det er et problem, som vi i Danmark kender i det små.
Man har i den danske vejlov en bestemmelse, hvorefter man, når man bliver afskå-
ret fra en vej, kan gennemtvinge en anden vej over nabogrunden; det er jo en form
for naturalerstatning, omend i det små. Man har dernæst i den københavnske bylov
regler om, hvad vi kalder for »udredning», hvilket er noget helt andet end det,
der på svensk kaldes »utredning». Dette betyder i virkeligheden, at der for et stads-
område gennemføres en planering, en fordeling af byrderne mellem ejerne i området
Nogle ejere får herved kompensation in natura.
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Jeg har det indtryk, at vi idag har bevæget os på et område, hvor forskellene
mellem de nordiske lande er meget store. Vi har mærket det skarpe norske hårde
fjeld. Vi har mærket suset over de store marker i Sverige. Vi har følt rensdyrene
og lapperne drage af sted fra mark til mark. Vi har mærket bønderne ude i den
lille bygd, som tvinges ind i et helt andet livsspor. Vi har mærket Finlands krigs -
spor, de hærgninger, som har betydet, at problemerne her blev ganske anderledes.
For Danmarks vedkommende er problemstillingen måske nok så meget præget af de
relativt små ulemper, der ved ekspropriation tilføjes dem, der havde troet, de fik en
villa, hvorfra de kunne nyde det blå Øresund alle deres dage, og man fornemmer
lokaltogene, der kører hyggeligt omkring imellem småhuse. Forholdene er forskel-
lige, og vi kan ikke hjælpe hinanden på alle disse punkter. Trods alt er der visse
grundsætninger, der står fast, også indenfor ekspropriationsretten, og jeg tror trods
alt, at man både i de norske og i de svenske ekspropriationsretlige regler finder
noget, som vil gå igen i en kommende dansk lov.

Referenten, høyesterettsadvokat Magne Schjødt (Oslo):
Det var en glimrende ide som professor V. Eyben kom med å kombinere nabo-

skjønn m. f. eks. jernbaneskjønn i de tilfeller hvor det kan bli tale om skade ved
røyk, larm o.s.v. på naboeiendommen. Nå er jo forholdene i Norge at de som det
ikke blir ekspropriert fra av vises fra jernbaneskjønnet og så kommer naboskjønnet
etterpå, muligens. Men jeg syntes det er rimelig at disse naboer som bor like ved
og sj eneres har krav på at eksproprianten i alle fall sørger for at spørsmålet kan
bli avgjort under samme skjønn og uten noen bekostning for vedkommende grunn-
eier.

Også i Norge blir det gitt erstatning for ethvert avbrudd for en eiendoms adgang
til å komme til sjøen når eiendommen før ekspropriasjonen støter til sjøen.

Spørsmålet om fradrag for fordeler spilte en stor rolle i Norge i gamle dager og
læren var her som også i Danmark såvidt jeg skjønte, at for alminnelige fordeler
skal det ikke gjøres noe fradrag — tvert imot også det som avstås av en grunneier
skal han ha erstatning for med tillegg av den alminnelige fordel, og det skal ikke
gjøres noe fradrag for det gjenværende. Men derimot blir særlige fordeler tatt i
betraktning til forminskning av erstatningen. Dette spørsmål er imidlertid blitt svært
lite aktuelt etterat Høgsterett gjennom en rekke dommer for åtskillig tid siden,
nærmere klarla hva skulle forstås ved særfordel. Retten kom til det resultat at det
bare er særfordeå når fordelen skyldes at det blir ekspropriert fra selve denne
eiendom og dessuten når ingen annen eiendom som det ikke eksproprier es jra har en
tilsvarende jordet. Disse vilkår vil faktisk næsten aldri være til stede. Det kan
selvfølgelig være de klassiske eksempler i lærebøkene om at en myr blir tørket ut
o.s.v. altså forbedring av selve grunnen, men når det gjelder verdauken så vil jo
den som regel være like stor ved andre eiendommer i nærheten som det ikke eks-
proprieres fra, så der blir spørsmålet ikke aktuelt.

Det interesserte meg å høre at i Danmark kan Høgsterett til og med avsi skjønn
i eksproprias jonssaker. Det er noe som ikke kan tenkes i Norge, for kjennskap til
åstedet er tross alt det viktigste ved et skjønn, og det har jo Høgsterett ikke.
En gammel skjønnsmann sa, og det mener jeg er helt riktig: »Jeg ser mere på
5 minutter enn jeg kan lese meg til på mange dager.» En annen sak er at Høgste-
rett nå har begynt å interessere seg mere for om skjønnet er riktig eller ikke enn
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retten gjorde tidligere. Det skull før meget til før at et skjønn ble omstøtt. Det
kunne praktisk talt aldrig sk je p.g.a. det rent skjønnsmessige som skjønnsretten
skulle ha herredømme over. Det måtte være feil i rettsanvendelsen eller saks-
behandlingen. Men det er ikke tvil om nå, etter en rekke dommer som er avsagt
av Høgsterett i seinere tid og en rekke skjønn som er opphevet at Høgsterett er
begynt å studere i hver enkelt sak: — er dette skjønnet faktisk riktig eller ikke
riktig? Og hvis dommerne har en mistanke om at det ikke er riktig, så finner de
alltid en utveg, kan en nesten si, til å omstøte skjønnet. Her kommer spørsmålet
om skjønnsgrunnene svært meget inn. Det er riktig som professor v. Eyben sa, det
har alltid vært sagt av skjønnsmenn i gamle dager at det gj elder for en skjønnsrett
å si minst mulig, for jo mer den sier jo lettere er det å få opphevet skjønnet. Men
det g j elder ikke nå lenger etter at vi har fått skjønnsloven som pålegger å gi grunner
for skjønnet. Nå blir en rekke skjønn opphevet fordi en ikke kan se hva skjønns-
retten faktisk har bygget på. Og det er en meget stor fordel, og noe av det beste
og mest interessante som har hendt på skjönnsrettens område at høgsterett faktisk
er begynt å interessere seg for selve resultatet. Jeg kan nevne en rekke dommer
hvor der er kommet fra dette her f. eks. en dom fra 1948 hvor et odelsskjønn ble opp-
hevet fordi det ikke var tatt hensyn til verdien som feriested, i 1950 hvor det ble
framholdt at det var usikkert om skjønnet hadde vært oppmerksom på tap ved
avbrudd f. eks. og på andre ting. Det ble fremhevet en rekke forhold som det skulle
gis erstatning for, og dommerne fant at det var uvisst om skjønnet hadde tatt hensyn
til dette. I 1951 ble en åstedsak opphevet, fordi det ikke var positivt klarlagt i
skjønnsgrunnene i hvilken utstrekning eiendommen var skikket for tomtesalg. Her
kommer en jo svært langt inn på det faktiske og forlanger det uttrykkelig klarlagt.
I en dom fra 1951 finner retten at såvel takstresultatet som opplysningene gjorde
det tvilsomt om overtaksten bygget på riktige vurderingsprinsipper og opphevet.
En skiftetakst ble opphevet fordi det ikke var utelukket at en feil i saksbehand-
lingen kunne virke på skjønnsresultatet. Det er jo mere regulært. Også siden er
det flere dommer som er opphevet p.g.a. mangelfulle skjønnsgrunner. Særlig langt
gikk en lagmannsrettsdom om ekspropriasjon av en liten bydel i Oslo som heter
Enerhaugen, hvor lagmannsretten opphevet skjønnet. Der var det domsmenn med
på det grunnlag at her måtte takstene faktisk være for lave. De syntes det var uri-
melige takster og av den grunn opphevet de skjønnet. Jeg mener som sagt at dette
syn er helt riktig for det g j elder jo å oppnå et riktig resultat og ikke la seg hindre
av formalier.

Når et skjønn blir opphevet bør nytt skjønn avsis av nye skjønnsmenn og det
bør også være ny rettsformann. Nå har jeg inntrykk av at Høgsterett syntes det er
en fornærmelse mot de gamle skjønnsmenn å bestemme at det skal være nye,
men blir dette en regel faller fornærmelsen bort. Det er et faktum at når en
skjønnsrett først har avgitt et skjønn så vil det nødig gi seg og forsøker neste gang
om det ikke kan komme til noenlunde samme resultat, selv på det nye grunnlag
som Høgsterett fastslår. Det har hendt med to odelsskjønn som ble opphevet fordi
taksten ansåes uriktig, først det ene, så kom skjønnet tilbake og satte akkurat samme
takst. Skjønnet ble opphevet på ny og andre menn oppnevnt. Jeg mener at det
burde høgsterett ha gjort alt første gang. Også ved et ekspropriasjonsskjønn er det
gått likedan.

En av de svenske deltakere talte om naturalerstatning ved vassdragsskjønn. Det
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brukes i stor utstrekning i Norge. Der pålegges det eksproprianten såkalte tiltak
vesentlig å bygge veier, skaffe ny jord eller opparbeide jord. Å skaffe ny jord lar
seg sjelden gjøre. En kan nesten aldri skaffe ny jord til den som det blir ekspro-
priert fra uten å ekspropriere fra andre, så det blir jo bare å flytte på ekspropria-
sjonen. Derimot lar det seg gjøre å opparbeide jord, men det er svært få tilfeller,
som jeg k jenner til i alle fall, hvor det faktisk har vært gjort. På den annen side
har eksproprianten bulldozer og andre redskaper som trengs så hvor forholdene
ligger slik til rette ville det være lett for ham å bry te opp jord og det har også vært
tilf eile i Norge hvor det er gjort.

Et annet spørsmål er om det skal gis erstatning en gang for alle når det først
ytes pengeerstatning. Det er blitt en slags idealisme — hadde jeg nær sagt — i
Norge at grunneieren skal få årlige erstatninger istedenfor pengeerstatninger ut fra
det syn at gården skal være like god som den var, og når en nå tar fra den verdier
så skal en pengeerstatning legges til selve gården. Pengene skal settes i banken og
de skal følge gården og ikke kunne disponeres uten i forbindelse med gården. Etter
min oppfatning er dette ikke noe sundt syn, i alle fall er det et faktum at det siden
årlige erstatninger ble innført ved vassdragsekspropriasjon for ca. 20 år siden, så
har bøndene tapt massevis av penger på det fordi pengeverdien stadig har gått
nedover. Derfor er det forslag oppe om å få en regulering av de årlige erstatninger
og det kommer formodentlig til å bli vedtatt men med nokså lange mellomrom.
Det riktige er imidlertid som en bonde en gang sa: »jeg vil ha hele summen med
en gang for det er ingen som kan gjøre så meget ut av de pengene og forrente dem
så godt som jeg kan gjøre ved å legge dem i jorda og opparbeide gården til å bli
bedre enn den nå er».


